
ZÁPIS č. 2 

z jednání komise městské části č. 6 Olomouc-Chválkovice 

konané dne 13.2.2019 

 

 
Přítomni: David Štěpánek, Rostislav Brázda, Vojtěch Janalík, Mgr. Zdeněk Letocha, Helena 

Michalcová, René Mohyla, Ing.arch. Tomáš Pejpek, RNDr. Petr Pikal, Ing. Miroslav Tichý, 

Jiří Tuška 

Nepřítomni: -  

Hosté: MgA. Ing.arch. Lukáš Blažek, RNDr. Kateřina Mutinová (KMČ Pavlovičky), p. 

Škurková, Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (primátor) 

MP: strážník MP 

 

 

Komise se sešla v plném počtu členů a je dle bodu č. 8 jednacího řádu KMČ usnášení 

schopná.  

 

1) Na základě podnětu p. Škurkové žádá KMČ o odklizení matrace z okolí kontejnerů 

v ul. Na Zákopě. 

2) Předseda komise přislíbil p. Mutinové z KMČ Pavlovičky možnost publikace ve 

Chválkovickém hlasateli. MŠ ve Chválkovicích má též zájem publikovat v hlasateli 

v rámci vlastní propagace, KMČ se této možnosti nebrání. 

3) P. Škurková se zeptala KMČ na možnosti finanční výpomoci komise na opravy 

kostela na Selském náměstí. P. Pejpek odpověděl, že lze žádat o dotaci Krajský úřad. 

Primátor Žbánek doporučuje se obrátit na arcibiskupství, potažmo Ministerstvo 

kultury.  

4) Komise diskutovala s primátorem o možnosti vybudování podzemních kontejnerů. 

Primátor Žbánek sdělil komisi, že podzemní kontejnery jsou investice v řádu milionů 

Kč, je nutno vyhodnotit současný počáteční provoz a rozhodnout o dalším rozvoji 

podzemních kontejnerů v Olomouci. 

5) Komise projednala možnosti investice finančních prostředků v rámci „estetizace“ 

veřejného prostranství. Finanční prostředky budou využity na opravu laviček u 

dětského hřiště Na Trávníku, přidání písku do pískoviště, pořízení a umístění dvou 

laviček v blízkosti kostela na Selském náměstí, opravu chodníku a obrubníku u 

památníku V. Švestky u zastávky Selské náměstí a opravu písma na pomníku Rudé 

armády. Zbylé finanční prostředky komise investuje na pořízení projektové 

dokumentace úpravy prostorů u kostela na Selském náměstí s řešením parkování. 

V souvislosti s tím byla komisi představena architektonická studie p. Blažka. 

6) Komise diskutovala s primátorem Žbánkem o vývoji stavu východní tangenty. Bylo 

dohodnuto vytvoření pracovní skupiny, která bude koordinovat a řídit přípravu 

výstavby východní tangenty ze strany SMOl. 

7) Předseda informoval členy komise o zřízení nové emailové adresy KMČ. Emailová 

adresa KMČ Olomouc-Chválkovice je kmc06@olomouc.eu.  

8) P. Pejpek požádal o zasílání veškerých podkladů pro jednání KMČ členům komise 

předem kvůli kvalitnější přípravě na jednání. P. Pejpek dále požádal předsedu komise 

o informování o všech jednáních ve věci projektových dokumentací na odborech, ke 

kterým bude přizván zástupce komise z důvodu zájmu o účast při těchto jednáních z 

důvodu odbornosti; předseda Štěpánek toto přislíbil.  



9) Členové komise diskutovali vytvoření stránky KMČ Olomouc-Chválkovice na 

Facebooku z důvodu lepšího kontaktu s občany.  

10)  Komise byla seznámena s dohodou o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, č. j. 

SMOL/307151/2018/OMZOH/MZ/Lab, kterou uzavřelo Statutární město Olomouc 

s firmou BKX, a.s. dne 17.12.2018. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21:15 hodin. 

Další jednání komise se uskuteční dne 13.3.2019 v 18:00 hodin v ZŠ Gorkého, ul. Maxima 

Gorkého 39, Olomouc – Pavlovičky. 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Letocha 

Předseda: David Štěpánek 

 

 

 

Rozdělovník: 

1) MMOl - OVVI – Bc. D. Horňáková 

2) MPO - III.odd. 


